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  ...: الطالب

  ...السيما وهو  اثباته: ال حيسن  الشيخ

  : أنه ال جيب على اإلنسان أن يفرض على نفسه طاعة  الطالب

  : ال إذا كانت مستحبة جيوز الشيخ

  وال يأتل: الطالب

  ...فهو واجب )) وآت ذا القربى حقه(( من احلقوق الواجبة ))  وآت ذا القربى(( مثل  ما خيالف:  الشيخ

  ...: الطالب

  فإن احللف عليه مكروه  اواجب وآت ذا القرىب حقه حترمي احللف على ترك واجب وإذا كان مستحب :  الشيخ

  :وجوب النفقة على ذوى القرىب الطالب

إذ له حق والنفقة شيء ثاين النفقة ال جتب إال على  ما هو الزم النفقة : وجوب إعطاء القريب حقه الشيخ

  ...ن له يف بعض املسائل الوارث وحق القريب أعم يكو 

  : هل جيب أن يفعل الطاعة ؟ الطالب

  ويكفر: أي نعم جيب أن يفعل الواجب  الشيخ

  ...: الطالب

ن اإلساءة من الشخص ال افإنه مل يأخذ على غريه فإنه غري صحيح بل يقال  ... مسطح : ال قصة الشيخ

جيب علينا تكون إساءته على نفسه وحنن علينا تسقط حقوقه فإن أساء ليس معىن ذلك أننا نسيء إليه برتك ما 

  ما جيب فنقول أن إساءة الشخص ال توجب إسقاط حقوقه .

  اإلنسان ؟ زكاة: فيه دليل على أن النفقة واإلحسان ال تدخل يف  الطالب

  كان أعم ....: ميكن على ما فيها من القصور فنقول  الشيخ

  ...: الطالب

  ةما خيالف لكن ما من اآلي : الشيخ

  ...: الطالب

  هذا يف التوظيف احلكومي  : الشيخ

  : نعم الطالب

  هذا الشيء يرجع عليه:  الشيخ
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  ...: الطالب

يف الوقت احلاضر قد ال ينفعه خصوصا سبحان اهللا ألن اإلنسان  : وعلى كل حال احلكومة تتحرز الشيخ 

  ...لماضي كفارة ل  الذنب هذا  تاب صارما العقاب فقد يعاقب وال يتوب فإن عوقب و 

  ...ائب من الذنب كمن ال ذنب له : الرسول يقول الت الطالب

املراد فالقبول كل ما يرتب على األعمال الصاحلة شرط : ال املراد ال يرتك حىت بعض املصلي له أجر املراد ب الشيخ

  شرط القبول .ب

  ....: الطالب

  طيب خالص فيه شيء:  الشيخ

  ...: الطالب

  طيب :  الشيخ

  ...احلث على فعل اخلري : الطالب

  طيب :  الشيخ

  خري منها يكفر عنها فيه من حلف على ميني مث رأى غريها ...وفيه عظم صلة الرحم : الطالب

  يكفر جيب عليه أن : سكت عنها لكن دلت األدلة على أنه  الشيخ

  ...: الطالب

  . من الزمه اذا رجع عن احللف وجب احلنثلكن ...هنا سكت بس :  الشيخ

  ورضوانه: وجوب التعرض ملغفرة اهللا  البالط

  )) بس أال تحبون أن يغفر اهللا لكم(( : لقوله  الشيخ

  )) ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَعةِ (( وفضيلة أبو بكر رضي اهللا عنه حيث وصفه اهللا عز وجل بقوله  

وهذا وصف مدح لو بطلت اهلجرة  )) والمهاجرين في سبيل اهللا(( وأن اهلجرة ال تبطل يف املعصية لقوله  

(( ما صح الوصف يف حق مسطح بن أثاثة ففيه دليل على أن اهلجرة ال تبطل باملعاصي لقوله  هباملعصية هذ
  ))  والمهاجرين في سبيل اهللا

  ))  وليعفوا وليصفحوا(( وفيه أيضا أن كمال العفو يكون بالصفح لقوله 
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وحض نه حث إقول أنه عتاب لطيف أليب بكر رضي اهللا عنه أو نقول إما أن ن))  أال تحبون(( وفيه أيضا قوله 

على طلب املغفرة إذا قيل باألول صار فيه دليل على فضل أيب بكر حيث خاطبه اهللا ذا العتاب اللطيف أال 

  حتبون يعين ألستم حتبون أن يغفر اهللا لكم 

(( وليعفوا وليصفحوا أال تحبون  :  لقوله تعاىلني من أسباب مغفرة اهللاأيضا دليل على أن العفو عن املسيئوفيه 
  ) فدل هذا على أن العفو عن اخللق من أسباب مغفرة اهللا تبارك وتعاىل .أن يغفر اهللا لكم )

  ...: الطالب

  .: أحسن نقول فيه طلب إظهار فضل اإلنسان إذا كان يف ذلك مصلحة  الشيخ

  ...: الطالب

   ا قريبة آخر شيء .: ال من أسباب املغفرة ذكرناه الشيخ

  : من أسباب حمبة اهللا العفو والصفح  الطالب

  منني ؟: الشيخ

  (( اال تحبون )) : الطالب
  )) أن يغفر اهللا لكم (( اال تحبون:  الشيخ

  العفو من أسباب مغفرة اهللا: الطالب
  خالص .ورمحتهأن العفو والصفح عن العباد من أسباب مغفرة اهللا : الشيخ

  ديف فوائ: الطالب

  منني وايش هي: الشيخ

  ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليعلم الغيب: الطالب

  صح: الشيخ

  ...: الطالب

  صحيح: الشيخ

  ...القذف الزنا و فيه أيضا كون اآليات بعد آيات اللعان وأحكام ...:  الطالب

  ...هللا انزهلا بعد االفك متهيدا جاء االفك أو أن ا...  متهيدا اآلياتهذه وأن اهللا أنزل أأا بعدها جيوز :  الشيخ

   النيب صلى اهللا عليه وسلم: فيه إثبات أن القرآن ليس من عند  الطالب
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ن جدا على ما و وأن املنافقني حريص  بوفيه أيضا بيان حال املنافقني بالنسبة للمسلمني واإلسالم  طيب: الشيخ

  فحصر العداوة فيهم ))  حذرهمهم العدو فا(( خيدش اإلسالم واملسلمني وهلذا قال اهللا عنهم 

فوائد من على كل حال هذه فوائد مهمة وأهم ما يستفيده اإلنسان من هذه الفوائد ويعرف كيف يستنبط ال

لمهم بسبب اختالفهم يف ذلك كثريا ويزداد عختالفا  هذا اخيتلفون يف  ناسألن ال النصوص وهذا من أهم شيء

والسنة ميكن حيصل من النصوص القليلة أحكاما كثرية واإلنسان الذي اإلنسان الذي أعطاه اهللا فهما من الكتاب 

بالعكس قد يكون عنده نصوص كثرية وال يتفطن ملا فيها من األحكام فيفوته علم كثري فاملهم مترين اإلنسان على 

  أخذ الفوائد واستنباطها من الكتاب والسنة هذا يفيده كثريا ويكثر من علمه .

  ...: الطالب

  "  اهللا في القرآن أوفهما يؤتيهما في هذا الصحيفة " علي سئل فقال :  الشيخ

  ...: الطالب

  عندنا إال الفهم ما :ال ال معناه الشيخ

  ...: الطالب

  بس نقرأ القرآن  ...: هذا منقطع الشيخ

ُلُغوا الِذيَن َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم  (( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكمُ :الطالب َثالَث َمراٍت  اْلُحُلَم ِمْنُكمْ َوالِذيَن َلْم يـَبـْ
الظِهيَرِة َوِمْن بـَْعِد َصالِة اْلِعَشاِء َثالُث َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس  ِمْن قـَْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمنَ 

اآليَاِت َواللُه  ُفوَن َعَلْيُكْم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكمُ َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح بـَْعَدُهن َطوا
ْبِلِهْم َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكْم  َعِليٌم َحِكيٌم  َوِإَذا بـََلَغ اَألْطَفاُل ِمْنُكمُ  اْلُحُلَم فـَْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الِذيَن ِمْن قـَ

  .]59)[النور:اتِِه َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم )آيَ 

أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول و (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل :  الشيخ
ا معىن إقامة   ) أقيموا الصالة أي افعلوها قيمة على الوجه الذي شرعه اهللا تعاىل ورسوله هذلعلكم ترحمون )

إقامة الشيء يعين القيام به وجعله قوميا وضد ذلك تعوجيه باإلفساد والنقص فمعىن أقيموا الصالة افعلوها  الصالة و 

كاملة والصالة يعم الفرض والنفل ولذلك إذا دخل اإلنسان يف نفل وجب عليه أن يأيت به كما شرع فلو أراد 

ل ما دام أنه نفل فكله واحد فنقول له هو نفل فال يرتك التشهد وال التكبري فيقو ...اإلنسان أن يتنفل يف نافلة 

قبل أن تدخل فيه فإذا دخلت صار اإلتيان به على الوجه املشروع أمرا مفروضا واضح لو قال بصلي نفل واسجد 

هل هذا نفل نقول له هذا ال جيوز ألنه وإن كان نفال فإن إقامته على الوجه املطلوب ...أو أصلي...قبل اركع 
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(( ِإنَما ىل وآتوا الزكاة أي أعطوها ملن يستحقها وقد بني اهللا تعاىل املستحقني للزكاة يف قوله : واجبة وقوله تعا
َها َواْلُمَؤلَفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرقَاِب َواْلَغارِ   ِميَن َوِفي َسِبيِل اللِه َوِاْبنِ الصَدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ

  .  ]60)[التوبة:اللِه َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم ) السِبيِل َفرِيَضًة ِمنَ 

  ...: الطالب

أطيعوا (( : يف هذه وأطيعوا الرسول والطاعة سبق لنا أا موافقة األمر فعال للمأمور وتركا للمحظور وقوله  الشيخ
وإيتاء الزكاة هذا من طاعة اهللا وهذا للتنويه هذا من باب عطف العام على اخلاص فإن إقامة الصالة  )) الرسول

بفضل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وقوله الرسول هذا للعهد الذهين الرسول الذي هو معروف لديكم وهو حممد 

صلى اهللا عليه وسلم لعلكم ترمحون يقول أي رجاء الرمحة وهذا يدل على أن املؤلف جعل لعل للرجاء لكن 

فيكون بذلك الرمحة فيكون هنا لعل تؤمنوا عتبار املتكلم يعين أنتم تفعلون ذلك ألجل أن باعتبار الفاعل ال با

للرتجي لكن باعتبار املخاطب ال باعتبار املتكلم ألن املتكلم وهو اهللا عز وجل ال يعجزه شيء حىت يرتجاه وجيوز 

سول ألن ذلك سببا لرمحتكم وهذا أقرب أن جنعل لعل للتعليل وتكون باعتبار املتكلم يعين أطيعوا اهللا وأطيعوا الر 

فإن لعل يف كالم اهللا بل يف كالم كل خماطب حتمل على ما يريد املتكلم ال على ما يريده املخاطب وعلى هذا 

فنقول لعل للتعليل ويكون فيه دليل على أن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرمحة اهللا وقوله (( 

  ضمن من قبل اهللا عز وجل)) يت رحمونلعلكم ت

  ومن فوائد هذه اآلية وجوب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول من األمر ألن األصل يف األمر الوجوب 

فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصالة وهي مقرونة بالصالة يف موضع كثرية من القرآن وسبب ذلك واهللا أعلم أن  

  دة بدنية حمضة وكالمها من جنس ولذلك حث اهللا عليها مجيعاالزكاة عبادة مالية حمضة والصالة عبا

النيب صلى اهللا عليه )) وهذا شامل ملا قاله  أطيعوا الرسولوفيه أنا ما ثبت يف السنة كما ثبت يف القرآن لقوله (( 

ن واألدلة ابتداء وملا قاله تفسريا للقرآن فيكون فيه دليل على وجوب العمل بالسنة كما جيب العمل بالقرآ وسلم

يف ذلك كثرية جدا ولكن ينبغي الرتكيز عليها ألنه ظهر يف وقت من الزنادقة من يقولون أنه ال جيب العمل مبا يف 

السنة بل صادروا كتب السنة صحيح البخاري ومسلم صادروها وحجبوها عن األسواق ألم يرون أن السنة ال 

الل ألنه ال كتاب حيجب عن الناس إال إذا كان سببا جيب العمل ا بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ض

  لفسادهم وضالهلم

لعلكم وقوله ويستفاد أيضا من هذه اآلية إثبات األسباب وأن األسباب موجبة بذاا من أين تؤخذ ؟ ((  
 )) حيث جعل هذه األشياء الثالثة اقامة الصالة وايتاء الزكاة وطاعة الرسول الثالثة سببا للرمحة ترحمون
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واال بإذن اهللا ؟ بإذن اهللا وأما من  عن اهللا والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب لذاته لكن مستقل

  قال إن السبب غري موجب وإمنا هو أمارة وعالمة فقط فقوله يرده العقل والواقع 

  لزكاة وطاعة الرسول طيب وفيه فضيلة هذه األمور الثالثة حيث كانت سببا لرمحة اهللا إقام الصالة وإيتاء ا

وفيه دليل على أن الصالة أفضل من الزكاة وذلك لتقدميها عليها يف كل موضع اللهم إال أن يكون هناك سبب 

  تذكر الصالة والزكاة فإا تقدم خاص لتقدمي االنفاق فيقدم االنفاق على الصالة لكن حينما 

لفوقانية والتحتانية باال تحسبن ) يقول " (( ال تحسبن الذين كفروا معجزين في األرض )مث قال اهللا تعاىل  
" أما قوله ال حتسنب فهو خطاب على كالم املؤلف للرسول ولكن فيه احتمال  والفاعل الرسول صلى اهللا وسلم

النيب صلى خاطب ال حتسنب أيها امل ...ثان أن يكون اخلطاب لكل من يصح خطابه مبثل ذلك فيكون هذا أعم

فيقول املؤلف أيضا أن الضمري يعود على ))  ال يحسبن الذي كفروا(( وغريه وأما على قراءة الياء  اهللا عليه وسلم

الرسول يعين ال حيسنب الرسول الذين كفروا معجزين يف األرض ولكن عندي فيه احتمال أقوى بأن جنعل حيسنب 

ال حيسنب  ف والتقديرن يف األرض فيكون املفعول األول ليحسنب حمذو حيسنب الذين كفروا معجزي فاعله الذين ال

الذين كفروا أنفسهم معجزين يف األرض ويكون يف هذا ديد هلم وأما على ما ذهب اليه املؤلف فيكون  املراد 

هؤالء  وتطمينه بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم تثبيتبذلك  املقصوديكون لكن هؤالء الكفار و  ابذلك ليس ديد

الكافرين لن يعجزوا اهللا يف األرض ولكنه ميلي هلم وقد يؤخر عقام وقوله معجزين هلم املعجز من فعل ما يعجز 

فهل الذين كفروا معجزين هللا فاعلني ما يعجز اهللا عنه اجلواب ال   وال يستطيعه املعجز من فعل ما يعجز غريهغريه 

) ال يدركون هذا تفسري ت وال في األرض إنه كان عليما قديرا )(( وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السماوا

)) أو ال حيسنب هذا النهي قيل إذا كان  ال تحسبن الذين كفرواطيب ((  فال ندركه لإلعجاز يعين نعجز عنه

لتطمني والتسلية وما أشبه ذلك إذا  للتثبيت وااخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم أو كل من يصح خطابه فهو 

(( ن الضمري ال حيسنب الذين كفروا على ما أشرنا إليه الفاعل النيب يكون املراد بالنهي التهديد قال اهللا تعاىل كا
" مأواهم أي مرجعهم الذي يؤول إليه هو  ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع)) "  ومأواهم جهنم

ذه احلياة الدنيا سوف تنصرم واملرجع الذي ليس بعده النار وإمنا قال مأواهم النار ألن هذا هو الواقع إذ أن ه

شيء آخر هو ما يؤول إليه املؤمن والكافر يوم القيامة إما إىل نار وإما إىل جنة هؤالء مأواهم النار والعياذ باهللا 

)) الالم واقعة يف جواب القسم موطئة للقسم يعين واهللا لبئس املصري وبئس   ولبئس المصير(( مرجعهم وقوله 

املخصوص ألن بئس ونعم حتتاج إىل  نالذم واملصري فاعله أي نشاءكما هو معروف أا فعل ذم أو فعل جامد إل

  ايش قلنا...فاعل وخمصوص ؟
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  ...الطالب:

وايش قلنا يا مجاعة  ما قلنا هذا وأنت ايضا ال تقوله فليس من اجلوامد ال حتتاج إىل الفاعل هذه اآلية  الشيخ: 

هو املصري أين املخصوص ))  ولبئس المصير فاعل وخمصوص الفاعل يف هذه اآلية (( نعم وبئس حتتاج اىل

حمذوف أو مسترت ولبئس هي املصري لكن ما يصح أن يسترت بل الضمري املسترت هو الفاعل إذا  قلنا املصري هي 

  الفاعل فاملخصوص حمذوف إما أن يقال ولبئس املصري النار أو لبئس املصري هي 

من هذه اآلية متام قدرة اهللا عز وجل وأن الكافرين مهما بلغوا من قدرة فليسوا مبعجزين هللا وكون اهللا  طيب يستفاد

  ميلي هلم ال يدل على عجزه عنهم بل يدل على حكمته يف تأخري العذاب عنهم هذه واحدة 

لكان مأواهم ما بعد النار ألن )) ولو مل خيلدوا  ومأواهم النار(( ثانيا دليل على أن أهل النار خملدون فيها لقوله 

تأبيد املأوى معناه املرجع األخري وهذا دليل على أن النار دائمة هلم وأم خملدون فيها وقد ثبت يف القرآن الكرمي 

  ...كمثل قوله خالدين فيها أبدا  ...ختليد أهل النار يف ثالثة 

  ...ما اذكر الطالب:

اللُه لِيَـْغِفَر  (( ِإن الِذيَن َكَفُروا َوظََلُموا َلْم َيُكنِ فقوله تعالى ساء يف سورة األحزاب أما يف سورة الن...الشيخ:
هذا يف اجلزاء ويف سورة األحزاب ]169)[النساء:) َلُهْم َوال لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيًقا ِإال َطرِيَق َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا

) ففي سورة اجلن (( ) َال َيِجُدوَن َولِيا َوَال َنِصيًرا خالدين فيها أبدا إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ((

 تأبيدعلى ونص )) نعم فهذه ثالث آيات صرحية  َوَمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه فَِإن َلُه نَاَر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا

(( خالدين فيها ختليد ألهل النار واشتبه عليه قوله : خلودهم وهلذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم أنه ال 
(( خالدين ) ومل يشتبه عليه قوله : ما دامت السماوات واألرض إال من شاء ربك إن ربك فعال لما يريد )

) مل يشتبه عليه ألنه قال عطاء غري جمذوذ وهنا قال فيها إال ما دامت السماوات واألرض إال من شاء ربك )

إن ربك فعال ملا يريد لكن ليس معىن ذلك إن ربك فعال ملا يريد أنه سريفع عنهم العذاب بل ملا   يف أهل النار

منهم وأمر ليس من األمر الذي خيتاره اإلنسان حىت تذكر نعمة اهللا عليه باستمراره قال يف أهل اجلنة  ...كان هذا

  فما مينعه شيء أن يفعله م ))  إن ربك فعال لما يريد)) وقال يف هؤالء ((  عطاء غير مجذوذ(( 

  )) ال يدل على عدم التأبيد ؟ البثين فيها أحقابا((  الطالب:

متعلق مبا بعدها يعين احقابا ال يذوقون  ))  البثين فيها أحقابا(( ألن  ...)) البثين فيها أحقابا((  الشيخ:

هل هو ينقص من األحقاب ال  ن التأبيدأل مددا طويلة فهذا ال ينايف التأبيدسواء كانوا أحقابا أو يقال احقابا 

  ينقص أبدا 
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  ...فرتات  الطالب:

إما أن نقول أنه متعلق  على كل حال هذا ما يعارض التأبيد هو أوقات طويلة كل التأبيد ...ال ما فرتات الشيخ:

  ألن التأبيد أحقابا طويلةملا بعده وهذا ضعيف عندي وإما أن يقال أحقابا كثرية طويلة 

  ...الطالب:

  هذا ما له اية إذا كان نعيم أهل اجلنة ما له اية...الشيخ:

  ...على قول ان احقابا مددا : الطالب

فاذا قلنا  ما هلا ايةاىل متوالية احقابا األحقاب مجع حقب وهي املدة من السنني وهي أحقابا ال ال ،   الشيخ: 

لو قال احقابا عددها كذا جيوز ...اىل ما هلا اية  مثاننيمثانني وقلنا احقابا يعين مددا طويلة  احلقب مثانني سنة

كان األمر يعين مهما فهمنا من كلمة أحقاب مهما   على كل حال ...فحىت املدة املؤبده هي احقابا يف احلقيقة 

  ال تعارضه اطالقا التأبيدصريح فإا ال تعارض  من التأبيد

  ...: الطالب

  ...مأواهمالتأبيد ألنه لو مل يكن مؤبدا لكان ذه يدل على قلنا إن ه ...ال ما صحيح  الشيخ:

)) واعلم أن ما ذمه اهللا  ولبئس المصير(( وفيه أيضا دليل على شؤم النار ومرجعها ألن اهللا تعاىل ذمها بقوله  

عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم ألن العظيم ال ميدح إال ما هو عظيم جدا يعين العظيم ال يرى الشيء 

عظيم إال وهو صحيح عظيم أما غري العظيم فقد يرى ما ليس عظيما ، عظيما أما العظيم فإنه ال يعظم إال ما ال

  يستحق التعظيم وال يذم إال ما هو مذموم وذمه كبري .

  ...)) فقد يتصور االنسان هذا الوصف  انك لعلى خلق عظيم(( ...: الطالب

لكن رمبا  لذي يصل إليه البشرلكن هذا العظم إىل حد ا لبشرألخالق ا: وعلى كل حال عظيم بالنسبة  الشيخ

أما  ...وجدت منه أخالقا فاضلة وليس كما هو أقول هذا الرجل على خلق عظيم ألين جلست معه مدة قليلة و 

  ...إذا قاله إنسان عظيم يعرف االمور ويقدر األمور فهو

  ...: الطالب

رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فما ذكره اهللا هنا يف  أيضا ال اعظم ألن يف اجلنة ما ال عني الشيخ:

يف الدنيا وهلذا هي من األمور اليت ال يعلمها إال اهللا فما يف  شيء ال ندركهاجلنة أعظم من أن نتصوره ألن فيها 

 النار حيرتق و أن اإلنسان إذا عذب يف حسب مفهومنااجلنة وما يف النار من األمور اليت ال يعلمها إال اهللا وهلذا 

ميوت أما يف نار اآلخرة ال يذوق العذاب ويتأمل وقول من قال أم والعياذ باهللا ال يدركون حرها ويتأقلمون معها 
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)) دل ذلك على أم حيسون  بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب(( هذا قول باطل بال شك وهلذا يقول اهللا 

  ويتأملون 

  ...: الطالب

(( طيب يف هذا دليل على عظم قبح النار وشؤمها من قول اهللا تعاىل ووصفها ذا الوصف   أي نعم الشيخ:

   )) ولبئس المصير

ُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثالَث  (( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكمُ مث قال تعاىل :  الِذيَن َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم َوالِذيَن َلْم يـَبـْ
احلكم باخلطاب وهو التنبيه وبيان أمهيته وقلنا توجيهه إىل املؤمنني فيه  تقدم فائدة تصدير]58)[النور:راٍت  )مَ 

أيضا ثالث فوائد اإلغراء واحلث يعين بإميانك نوجه اليك هذا اخلطاب الشيء الثاين أن تنفيذه من مقتضيات 

(( ضح اإلخالل ذا الشيء نقص يف اإلميان وقوله : اإلميان الشيء الثالث أن اإلخالل به نقص يف اإلميان وا
  ) الالم يا حممد الرباك ؟ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم )

  :الالم لألمر الطالب 

ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد واإلماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من " الالم لألمر  الشيخ: 
" نعم يعين هذا تفسري للمرات املراد باملرات األوقات قوله الذين ملكت  اتاألحرار ..ثالث مرات في ثالثة أوق

ملكت (( أميانكم هو كما قال املؤلف من العبيد واإلماء ألن الذين اسم موصول يشمل الذكور واإلناث وقوله 
ن لم يبلغوا والذي(( أي ملكتم وعرب باليمني عن النفس ألا غالبا أداة األخذ واإلعطاء وقوله )) أيمانكم 

يعين مل يبلغوا زمنا حيتلمون فيه غالبا أو مل يبلغوا احللم أي العقل والعقول مبعىن العقول أي مل ))  الحلم منكم

  يبلغوا أي يكونوا يف حد العقالء وعلى كل حال فاملراد به من هم دون البلوغ. 

ستئذان ألن من مل يعرف أمر النساء لو كأن املؤلف أخذ هذا القيد من وجوب اال"  عرفوا أمر النساءو " وقوله 

دخل عليك يف هذه األوقات فال يهمه ولكن يف هذا القيد نظر ألن ليس الغرض من ذلك دخوهلم على النساء 

ال حىت نقول إذا عرفوا أمر النساء بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على اإلنسان يف حال 

األحوال الثالثة عورات أي إنسان يدخل عليك ولو كان ممن ال يعرف أمر ألن هذه  اأن يطلع عليه فيه حيب

وتنفر من هذا الدخول فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره املؤلف ليس باملراد بل النساء ال شك أنك تشمئز منه 

أي ))  ثالث مرات(( نقول الذين مل يبلغوا احللم ألم إذا بلغوا احللم فسيأتينا إن شاء اهللا احلكم فيهم يبلغون 

يف ثالثة أوقات فصلها بقوله من قبل صالة الفجر ألن اإلنسان قبل صالة الفجر يكون غري متهيئ ألن يراه أحد 
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ويدخل عليه أحد قد يكون يف ثياب النوم اليت يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك  

   .حني تضعون ثيابكم من الظهرية أي وقت الظهركثيابه مع أهله وما أشبه ذلك والثاين قال و 

  


